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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor možností řízení procesu rafinace oceli se 

zvýšenými požadavky na stupeň přetváření – konkrétně na tzv. kordové oceli. V úvodu práce 

jsou popsány obecné reakce mezi struskou a roztaveným kovem. Je zde také popsán princip 

vzniku nové fáze. V další části je provedeno rozdělení nekovových vměstků z hlediska jejich 

vzniku, chemického složení a především tvařitelnosti. Poslední část, která tvoří jádro práce, se 

zabývá rozborem literárních odkazů. Je diskutována problematika využití termodynamických 

modelů určených k řízení obsahů nekovových vměstků. Dále jsou analyzovány příklady 

provozních experimentů v úseku sekundární metalurgie při rafinaci kordových ocelí. V závěru 

jsou shrnuty literární poznatky a stanovení kritických parametrů z oblasti výroby, rafinace a 

odlévání ovlivňujících výsledné užitné vlastnosti kordových ocelí. 

Klíčová slova: sekundární metalurgie, nekovové vměstky, kordová ocel, struska, Mn/Si 

desoxidace  

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on analysing the possibilities of managing the process refining 

steel with increased requirements for the degree of next thermo-mechanical processing 

(forming) - specifically for the steel cord. The first, the general reaction between slag and 

molten metal are described. It also describes the principle of a new phase. The next part is 

focused on non-metallic inclusions distribution in terms of their origin, chemical composition 

and especially formability. The last part, which forms the core of the work, deals with the 

analysis of literature. It discussed the issue of the use of thermodynamic models for the 

management of content of non-metallic inclusions. The following, examples of operational 

experiments during the secondary metallurgy refining of steel cord are analysed. The 

conclusion summarizes the literature findings and determines the critical parameters of the 

production, refining and casting processes influencing the final properties of cord steel. 

Key words: secondary metallurgy, non-metallic inclusions, cord steel, slag, Mn/Si deoxidation 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN S NÁZVY A JEDNOTKAMI 

 

Symbol Název veličiny Jednotka 

 ( ) aktivita látky A ve strusce 1 

 [ ] aktivita látky A v kovu 1 

 [ ]
  aktivita látky A ve vnitřním objemu fáze I  1 

 ( )
   aktivita látky A ve vnitřním objemu fáze II 1 

 [ ]
  

 aktivita látky A na mezifázovém rozhraní fáze I  1 

 ( )
   

 aktivita látky A na mezifázovém rozhraní fáze II 1 

  okamžitá koncentrace mol.dm
-3

 

   koncentrace nasyceného roztoku mol.dm
-3

 

 [ ]
  součinitel difuze látky A v kovu m

2
.s

-1
 

 ( )
   součinitel difuze látky A ve strusce m

2
.s

-1
 

G1 Gibbsová energie nové složky ve skutečném roztoku J.mol
-1

 

G2 Gibbsová energie nové složky v nasyceném roztoku J.mol
-1

 

G změna Gibbsovy energie J.mol
-1

 

 [ ]
  tloušťka difúzní vrstvy na mezifázovém rozhraní fáze I  m 

 ( )
   tloušťky difúzních vrstev na mezifázovém rozhraní fáze II m 

   difúzní tok látky A mol.m
-2

.s
-1 

   rovnovážný rozdělovací součinitel látky A mezi struskou a kovem 1 

M molární hmotnost g.mol
-1

 

n počet 1 

q plocha mezifázového rozhraní m
2
 

rkrit kritický poloměr m 

R plynová konstanta J.mol
-1

.K
-1 

T termodynamická teplota K 
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Symbol Název veličiny Jednotka 

   rychlost přenosu látky A m.s
-1

 

Vα objem krystalického zárodku m
3
 

 ( ) molární zlomek složky A ve strusce 1 

 [ ] molární zlomek složky A v kovu 1 

α povrch krystalického zárodku m
2
 

 úhel smáčení  ° 

 [ ] aktivitní součinitel látky A v kovu 1 

 ( ) aktivitní součinitel látky A ve strusce 1 

  stupeň přesycení 1 

 mezifázové napětí N.m
-1

 

 hustota krystalického zárodku g.m
-3
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ÚVOD 

V době, kdy je ocel stále velmi významným technickým materiálem a je nedílnou 

součástí téměř všech odvětví lidské činnosti přes stavebnictví až po vesmírný průmysl, tak 

stále roste poptávka po čím dál více kvalitnějších značkách ocelí. Jednu z těchto značek 

představují tzv. kordové oceli, ze kterých se vyrábí výztuže do automobilových pneumatik. 

Samotná výroba této oceli má svá specifika vzhledem k velmi přísným požadavkům na 

mikročistotu, neboť při výrobě kordových drátů dochází k velmi intenzivním tvářecím 

procesům vedoucích k tažení drátu na průměr 0,12 mm. Aby se předešlo přetržení drátu, tak 

se musí odstranit netvařitelné vměstky nebo zmenšit jejich rozměry. 

První kapitola je věnována popisu principu interakce mezi struskou a roztaveným 

kovem. Je zde také popsán princip vzniku nové fáze. Dále je uvedeno rozdělení nekovových 

vměstků z různých hledisek především tvařitelnosti. 

Cílem této bakalářské práce je literární rozbor soudobých poznatků ze studia procesů 

ovlivňující struskový režim při výrobě oceli se zvýšenými požadavky na stupeň přetváření. 

Pozornost je upřena na možnosti termodynamických modelů, provozní experimenty a 

verifikaci navrhovaných řešení. 

V závěru jsou shrnuty získané poznatky v oblasti analýzy literárních údajů 

souvisejících se snahou optimalizovat řízení struskových režimů ovlivňující výsledné užitné 

vlastnosti kordových ocelí. 
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1 REAKCE MEZI ROZTAVENOU STRUSKOU A 

ROZTAVENÝM KOVEM 

Dříve, než bude pozornost zaměřena na konkrétní technologické aspekty výroby 

kordových ocelí, tak je vhodné definovat základní principy, kterými se procesy probíhající 

mezi struskou a ocelí řídí, a které zásadně ovlivňují vznik, morfologii a distribuci nekovových 

vměstků. 

1.1 Obecné základy reakcí mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem 

V následující části je pozornost zaměřena na rozdělení složek mezi dvěma 

nemísitelnými fázemi vyjádřená pomocí Nernstova rozdělovacího koeficientu. Kapitola je 

rovněž věnována obecným základům kinetiky mezi nemísitelnými fázemi, které lze vyjádřit 

dvěma různými způsoby. 

 

1.1.1 Rovnovážné rozdělení složek mezi dvěma navzájem nemísitelnými fázemi 

Roztavený kov a roztavená struska [1] představují heterogenní soustavu o dvou 

prakticky nemísitelných fázích, v nichž jednotlivé složky se v různé míře rozdělují mezi obě 

uvažované fáze. Mezi aktivitami rozdělující se složky ( ( )  [ ]), která je rozpustná v obou 

fázích, platí po ustavení rozdělovací rovnováhy (  
 ) jednoduchý vztah 

  
  

 ( )

 [ ]
 (1) 

kde  ( ) je aktivita látky A ve strusce, 

  [ ] - aktivita látky A v kovu, 

podle něhož je za dané teploty poměr aktivit složky A ve dvou rovnovážných, navzájem 

nemísitelných fázích veličinou stálou. Konstanta udávající při dané teplotě příslušný poměr 

aktivit, jenž nezávisí na množství rozdělující se složky, nazývá se Nernstovým rozdělovacím 

součinitelem. Takto definovaná rovnováha platí pouze tehdy, je-li rozdělující se látka A 

přítomna v obou fázích v téže formě. Z rovnice (1) vyplývá, že volbou teploty a aktivity 

uvažované složky ve strusce ( ( )) je určena zároveň její aktivita v roztaveném kovu ( [ ]). 
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Pro praktické účely se do rovnice (1) místo aktivit často dosazují koncentrace složek, 

jež byly zjištěny u pokusných provozních taveb, jež zpravidla zcela přesně neodpovídají 

podmínkám rovnováhy. V tomto případě  

  
  

( )

[ ]
 

 ( )

 [ ]
   

  [ ]

 ( )
 (2) 

kde  ( ) je molární zlomek složky A ve strusce, 

  [ ] - molární zlomek složky A v kovu, 

  [ ] - součinitel aktivity složky A v kovu, 

  ( ) - součinitel aktivity složky A ve strusce. 

Z rovnice (2) vyplývá, že u metalurgických soustav rozdělení složek mezi roztavenou 

struskou a roztaveným kovem závisí nejen na teplotě, ale i na složení obou stýkajících se fází. 

V tomto případě je proto i hodnota součinitele rozdělené funkcí teploty a chemického složení 

tavenin [1]. 

 

1.1.2 Obecné základy kinetiky mezi dvěma navzájem nemísitelnými kapalnými 

fázemi 

Reakce mezi složkami nacházející se ve dvou kapalných fázích mohou v podstatě 

probíhat dvojím způsobem [1]. 

1) Rovnováha reakce se ustavuje na mezifázovém rozhraní roztavená struska - roztavený kov 

a celkovou rychlost reakce určuje rychlost přenosu jednotlivých složek v obou fázích 

směrem k mezifázovému rozhraní a v opačném směru. 

2) Rozdíl mezi koncentracemi reagujících složek na mezifázovém rozhraní roztavená strusky 

- roztavený kov a ve vnitřním objemu obou fází je prakticky zanedbatelný. Celkovou 

rychlost reakce v tomto případě určuje rychlost jednotlivých chemických reakcí na 

mezifázovém rozhraní [1]. 

 

1.1.2.1 Celková rychlost reakce je určená rychlostí přenosu jednotlivých složek v obou 

fázích 

V nejjednodušším případě, jde-li o rozdělení jediné látky např. A, ve dvou navzájem 

nemísitelných fázích 
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[ ]      ( )        (3) 

dochází k přenosu látky A z vnitřního objemu fáze I (např. roztaveného kovu) 

k mezifázovému rozhraní a k přenosu této látky od tohoto mezifázového rozhraní do vnitřního 

objemu fáze II (např. roztavené strusky). Pro zjednodušení se dále bude předpokládat, že 

koncentrace budou odpovídat aktivitám. 

Rychlost přenosu vztažená na jednotku povrchu mezifázového rozhraní látky A z fáze 

I k fázi II, může být vyjádřena vztahem 

   
 [ ]
   [ ]

  

 [ ]
  [ ]

  
 ( )
   

  ( )
  

 ( )
   ( )

   (4) 

kde   [ ]
 ,  ( )

   je aktivita látky A ve vnitřním objemu fáze I a fáze II, 

  [ ]
  

,  ( )
   

 - aktivita látky A na mezifázovém rozhraní fáze I a fáze II, 

  [ ]
 ,  ( )

   - součinitel difúze látky A ve fázi I a fázi II, m
2
.s

-1 

  [ ]
 ,  ( )

   - efektivní tloušťky difúzních vrstev na mezifázovém rozhraní fáze I a 

fáze II, m. 

Celkovou rychlost přenosu látky A z fáze I k fázi II vzhledem k celé ploše 

mezifázového rozhraní, za předpokladu, že  [ ]
  a  ( )

   se podél mezifázové rozhraní nemění, 

potom určuje rovnice  

    
 [ ] 
    [ ]

  

 [ ]
  [ ]

   
 ( )
   

    ( )
  

 ( )
   ( )

   (5) 

kde  [ ]
 ,  ( )

   jsou hodnoty efektivních tlouštěk odpovídajících difúzních vrstev, m 

 q - plocha mezifázového rozhraní, m
2
. 

 

Dochází-li na mezifázovém rozhraní k rovnovážnému rozdělení látky A, pak platí  

  
 ( )
   

 [ ]
   (6) 

kde   je rovnovážný rozdělovací součinitel. 

Ve složitějším případě, bude-li jednu kapalnou fázi představovat taveniny dvou kovů 

A a B a druhou kapalnou fázi roztavená struska s odpovídajícími kationty A
2+ 

a B
2+

, 
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popřípadě dalšími, které se však reakce nebudou zúčastňovat, lze reakci mezi uvedenými 

složkami vyjádřit rovnici 

[ ]  (   )  [ ]  (   ) (7) 

kde A  – označuje např. Mn, Ni, apod., 

 A
2+

 – odpovídající kationty Mn
2+

, Ni
2+

 apod., 

 B – označuje např. Fe apod., 

 B
2+

 – odpovídající kationty Fe
2+

. 

 

Pro vyjádření rychlosti přenosu jednotlivých složek k mezifázovému rozhraní lze 

v prvém přiblížení, za výše uvedených předpokladů, použít rovnice obdobné rovnici (4). 

V nejjednodušším případě, jestliže celkovou rychlost reakce určuje pouze přenos jedné 

z reagujících složek, jsou možné čtyři základní případy: 

1) Celkovou rychlost reakce určuje difúze A z vnitřního objemu roztaveného kovu 

k mezifázovému rozhraní. Celkovou rychlost reakce  v  bude potom určovat rovnice 

   (
 [ ]

 

 [ ]
 ) ( [ ]

   [ ]
  

) (8) 

2) Celková rychlost reakce v je určená difúzí iontů A
2+

 od mezifázového rozhraní do 

vnitřního objemu strusky 

   (
 ( )

  

 ( )
  ) ( ( )

   
  ( )

  ) (9) 

3) Celková rychlost v je určená difúzí iontů B
2+

 z vnitřního objemu strusky k mezifázovému 

rozhraní 

   (
 ( )

  

 ( )
  ) ( ( )

    ( )
   

) (10) 

4) Celková rychlost v je určená difúzí B od mezifázového rozhraní do vnitřního objemu 

roztaveného kovu 

   (
 [ ]

 

 [ ]
 ) ( [ ]

  
  [ ]

 ) (11) 
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Každá z rychlostí vyjádřených rovnicemi (8), (9), (10) a (11) odpovídá opět maximální 

rychlosti přenosu jednotlivých složek. Děj, jehož maximální rychlost je značně menší než 

maximální rychlosti ostatních dějů, určuje potom rychlost celkové reakce. 

Je patrno, že vyjádření rychlostí jednotlivých dílčích článků a celkové rychlosti reakce 

je i u nejjednodušších reakcí mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem velmi obtížné 

a vyžaduje stanovení řady zjednodušujících předpokladů. Ve vícesložkových soustavách jsou 

poměry mnohem složitější a vyjádření celkové rychlosti reakce a rychlosti jednotlivých 

dílčích článků vyžaduje velmi často velký počet rovnic a zjednodušujících předpokladů. 

 

1.2 Vznik zárodků nové fáze 

Nukleace nové fáze [2] je obecně možná za takových podmínek, kdy v roztocích 

dosahují heterogenní koncentrační fluktuace tak vysokých hodnot, že umožňují vznik 

zárodků, čímž dochází k rozpadu původního homogenního roztoku. K vyloučení stabilních 

zárodků nové fáze v roztoku a k jejich dalšímu růstu může docházet jen tehdy, je-li při tomto 

ději celková změna Gibbsovy energie záporná přičemž může být nekonečně malá. Pro 

výpočet změny volné entalpie soustavy při vzniku nové fáze se uvádí rovnice 

   
       

    (       )         
 (12) 

kde G2 je Gibbsová energie nové složky v nasyceném roztoku, J.mol
-1

 

 G1 - Gibbsová energie nové složky ve skutečném roztoku, J.mol
-1

 

 G2-G1 - přesycení roztoku, pro nukleaci je nutné aby G1 > G2 

 Vα - objem krystalického zárodku nové fáze, m
3
 

 M - molová hmotnost krystalického zárodku, kg.J.mol
-1

 

 α - povrch krystalického zárodku nové fáze, m
2
 

  - hustota krystalického zárodku, g.m
-3

 

  - mezifázové napětí na mezifázové hranici mezi vylučujícími se zárodky 

nové složky a roztokem, N.m
-1

. 

Jak ukazuje rovnice, představuje vznik zárodků nové fáze i vytvoření nového 

mezifázového povrchu. K tomu je potřebná určitá energie, označená jako aktivační energie 

nukleace, která je dána součinem velikostí povrchu a příslušného mezifázového napětí.  
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Úpravou předchozí rovnice pro zárodek kulového tvaru o poloměru r dojdeme ke 

vztahu  

   
 

 
    

 

 
 (     )         (13) 

Závislost G soustavy při tvorbě zárodku nové fáze zobrazuje obr. 1. 

 

Obr. 1: Změna Gibbsovy energie soustavy při tvorbě zárodků nové fáze [2]. 

Vznik zárodků nové fáze může probíhat buď procesem homogenní, nebo heterogenní 

nukleace [2]. 

 

1.2.1 Homogenní nukleace nové fáze 

Homogenní nukleace nové fáze [2] je možná jen při vysokých hodnotách přesycení 

matečné fáze. Vytvoření nového mezifázového povrchu uvnitř homogenní taveniny vyžaduje 

vyšší aktivační energii nukleace než při nukleace heterogenní. 

Velikost kritického zárodku při vzniku nové fáze mechanismem homogenní nukleace 

můžeme získat derivací rovnice (13) 

      
   

(     )  
 (14) 

               
 

  
 (15) 

      
   

     
 

  

  (16) 
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kde  
 

  
   je stupeň přesycení 

   - aktivní okamžitá koncentrace 

    - koncentrace nasyceného roztoku 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že velikost kritického zárodku je funkcí mezifázového 

napětí, přesycení a teploty. Hodnoty rkrit zárodků nekovových vměstků se pohybují v rozmezí 

řádově 10
-10

 – 10
-9

 m.  

Při nízkých hodnotách mezifázového napětí se tvoří zárodky nové fáze velmi 

intenzivně, již při nízkých hodnotách přesycení. Naopak zvýšení mezifázového napětí, vede 

ke snížení intenzity tvorby zárodků nové fáze. Další zvýšení hodnoty  vede k vyloučení 

možnosti homogenní nukleace i při mnohonásobném přesycení. 

 

1.2.2 Heterogenní nukleace nové fáze 

Heterogenní nukleace nové fáze [2] je ve srovnání s homogenní nukleací výhodnější 

především z energetického hlediska, protože probíhá již na přítomném cizím povrchu. Z toho 

vyplývá, že pro heterogenní nukleaci postačuje i nižší přesycení soustavy.  

Pro vznik kritického zárodku je potřebná nižší aktivační energie nukleace ve srovnání 

s nukleací homogenní 

      
           

     ( ) (17) 

kde  ( ) vyjadřuje smáčivosti povrchu cizí fáze fází matečnou 

  je krajní úhel smáčení mezi částici a matečnou fázi  

 

Základní podmínkou pro heterogenní nukleaci fáze je smáčení cizího povrchu mateční 

fází, tzn., že velikost krajního úhlu smáčení musí být menší než 90°. 

Z obr. 2 vyplývá rovnováha sil povrchových napětí v bodě 0: 

 

Obr. 2: Rovnováha sil mezifázových napětí [2]. 
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                     (18) 

Když je úhel  menší než 90° a α-s je větší než -s, je cizí povrch napětí smáčen 

matečnou fází. V důsledku toho je hodnota mezifázového napětí nízká a zárodek nukleuje 

poměrně lehce již při malých hodnotách přesycení. S růstem krajního úhlu, když se bude 

blížit 180°, budou se k sobě blížit i hodnoty -s k α-s, bude pevný povrch méně smáčen a 

nukleace kritického zárodku se bude blížit podmínkám homogenní nukleace. Při úplně 

nesmáčivosti může zárodek nukleovat pouze homogenně.  

 

1.3 Rozdělení nekovových vměstků 

1.3.1 Podle původu na exogenní a endogenní 

Podle původu se vměstky obvykle rozlišují jako endogenní a exogenní. Endogenní 

vměstky jsou produkty chemických reakcí a fyzikálně chemických dějů probíhajících v oceli 

při výrobě, dezoxidaci, legování, krystalizaci a tuhnutí oceli. Exogenní vměstky jsou do oceli 

zanášeny z vnějšku např. při erozivním a korozivním působením oceli na žáruvzdorný 

materiál. Označení vměstků jako endogenní a exogenní je v mnohých případech pouze 

hypotetické. Přímé dělení vměstků do těchto dvou skupin není zcela přesné. Ve skutečnosti 

totiž exogenní a endogenní vměstky mohou spolu reagovat a vytvářet nové vměstky, jejichž 

původ z tohoto hlediska je sporný. V literatuře [3] se je možné setkat s různým zařazením 

vměstků do obou skupin.  

 

1.3.1.1 Exogenní vměstky 

Exogenní vměstky se do oceli dostávají během její výroby z vnějšku, především však 

a) Vsázkou a přisazovanými feroslitinami. Vhodným vedením tavby lze většinu těchto 

NV z kovu odstranit, část jich však zůstává v oceli až do odpichu tavby a přechází do 

hotové oceli. Určité množství exogenních vměstků se do oceli dostává s legujícími 

přísadami. Při legování čistými kovy se znečišťuje ocel nekovovými vměstky mnohem 

méně.  

b) Rozrušováním žáruvzdorných materiálů. Během výroby a odlévání přichází ocel do 

styku se žáruvzdorným keramickým materiálem. Tekutý kov mechanickým způsobem 

vymílá částice ze žáruvzdorného materiálu – tento děj nazýváme erozí a důsledkem je 

přítomnost exogenních vměstků v tekuté oceli. Koroze keramických materiálů, s nimiž 
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tekutý kov přichází do styku v peci, licí pánvi a při odlévání, se zvětšuje působením 

strusky, dezoxidačních produktů a produktů sekundární oxidace. Na korozi 

žáruvzdorných keramických materiálů má vliv jejich smáčitelnost roztavenou ocelí 

nebo struskou.  

c) Druhotnou oxidací tekuté oceli kyslíkem z atmosféry při odpichu a odlévání oceli. 

Při odpichu a odlévání do kokil nastává oxidace oceli vzdušným kyslíkem. Touto 

oxidací se na povrchu tekuté oceli tvoří oxidy prvků, které jsou v ní rozpuštěny a to 

v závislosti na jejich afinitě ke kyslíku a podle jejich množství. Čím více bude ocel 

legována manganem, chromem, křemíkem, titanem, hliníkem, popř. jinými prvky se 

značnou afinitou ke kyslíku, tím bude tato druhotná oxidace intenzivnější. Při 

druhotné oxidaci se na povrchu kovu vytváří vrstva oxidů různé tloušťky, jejichž 

chemické složení se blíží chemickému složení nekovových vměstků v tekuté oceli. 

Jeden z účinných prostředků, jak zabránit druhotné oxidaci při odlévání oceli do kokil, 

je odlévání oceli pod tekutými struskami nebo pod inertní atmosférou. Tekutá struska 

na povrchu odlévané oceli dokonale chrání kov před oxidačním účinkem atmosféry.  

d) Zadržováním částeček pecní strusky v tekuté oceli. Při odpichu oceli dochází 

k intenzivní emulgaci pecní strusky a roztavené oceli. Částice pecní strusky se v oceli 

spojují a vyplouvají k hladině oceli. Pokud nejsou v praktických provozních 

podmínkách vytvořeny časové předpoklady pro jejich dokonalou separaci, existuje 

pravděpodobnost, že určitý díl struskových částic zůstane zachycen v oceli v podobě 

exogenních vměstků. 

 

1.3.1.2 Endogenní vměstky 

Endogenní vměstky vznikají jako produkty chemických reakcí a fyzikálně chemických 

dějů při výrobě, desoxidaci, legování a krystalizaci oceli. Vznikají zejména:  

 při reakci desoxidačního nebo legujícího prvku s rozpuštěným kyslíkem, 

 v důsledku změny rozpustnosti prvků při klesající teplotě, 

 v důsledku posunu rovnováh chemických reakcí při klesající teplotě. 
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1.3.2 Oxidické vměstky 

Oxidické vměstky, které se mohou vyskytovat v uhlíkových ocelích lze rozdělit podle 

jejich chemického složení: 

a) chemické sloučeniny ternární soustavy FeO - MnO - SiO2, které vznikají v kokovém 

roztoku soustavy Fe - Mn - Si - O - C 

b) chemické sloučeniny pseudoternárního systému O - SiO2 - Al2O3, jejichž výskyt je 

podmíněn přítomnosti hliníku v soustavě Fe - Mn - Si - O - C.  

V tab. 1 jsou uvedeny základní typy oxidických vměstků v soustavách FeO - MnO -

 SiO2 a O - SiO2 - Al2O3. 

Tab. 1: Souhrn základních oxidických vměstků [4]. 

Oxidické vměstky v soustavě FeO-MnO-SiO2 Měrná hmotnost [g.cm
-3

] Bod tání [°C] 

Kristobalit -  2,32 1728 

Kristobalit -  2,16 1713 

Tridymit -  2,26 1670 

Tridymit -  2,30 1670 

Křemičité sklo 2,20 1720 

Fayalit  2FeO.SiO2 3,91 1220 

Rhodonit  MnO.SiO2 3,40 1270 

Manganosit  MnO 5,40 1650 

Hematit 5,26 1565 

Oxidické vměstky v soustavě O-SiO2-Al2O3 Měrná hmotnost [g.cm
-3

] Bod tání [°C] 

Korund  Al2O3 4,03 <1700 

Galaxit  MnO - Al2O3 3,97 2050 

Mullit  3Al2O3.2SiO2 3,16 1850 

Spessartit  3MnO.Al2O3.3SiO2 4,25 1200 

Anortit  MnO.Al2O3.2SiO2 - - 

Cordierit  2MnO.2Al2O3.2SiO2 - 1200 

 

1.3.3 Další členění nekovových vměstků 

Podle tvařitelnosti dělíme vměstky na: 

 tvařitelné  

 netvařitelné 

 částečně netvařitelné  
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Tvařitelnost vměstků je nutno posuzovat ve vztahu k tvařitelnosti základní ocelové 

matrice, jak vyplývá z obr. 3. Při tváření oceli působí tlak nejenom na matrici, ale i na 

vměstky. Důležitou roli zde hraje i vliv teploty, kdy se stoupající teplotou obyčejně roste i 

tvařitelnost oceli, zatímco tvařitelnost vměstků může klesat. Dělení nekovových vměstků 

podle tvařitelnosti je pro nás nejdůležitější, protože finální výrobek je tažen na velmi nízké 

průměry o velikosti 0,12 až 0,3 mm.  

 

Obr. 3: Tvařitelnost vměstků ve vztahu k tvařitelnosti matrice [2]. 

 

Podle údobí jejich vzniku 

 Po přisazení a rozpouštění desoxidovadel v tekuté oceli při tzv. primární desoxidaci 

vznikají tzv. primární vměstky. Existují v roztaveném kovu, mají dobré podmínky pro 

koalescenci, koagulaci, vyplouvání a odlučování z oceli v peci nebo v pánvi. 

 Při kontaktu hotové oceli s okolní atmosférou nebo žáruvzdornými hmotami reagují 

prvky s vysokou afinitou ke kyslíku Al, Ca, Ti s plynným kyslíkem, ale i s kyslíkem 

žáruvzdorných hmot (tzv. sekundární oxidace). Takto vytvořené vměstky nazýváme 

sekundární vměstky a vznikají mezi teplotou likvidu a teplotou roztavené oceli. Tyto 

vměstky dosahují zpravidla značných rozměrů. V legovaných ocelích vznikají sekundární 

oxidací oxidické pleny, které spolu s rozměrnými vměstky významně snižují statické a 

zvláště dynamické pevnostní vlastnosti oceli a jsou též příčinou trhlin a dalších vnitřních a 

povrchových vad polotovarů i výrobků. Hluboce dezoxidovanou ocel je nutno chránit 
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před sekundární oxidací inertní nebo redukční atmosférou. Nejlépe je zamezit styku oceli 

s plynnou atmosférou pomocí strusek, ponorných výlevek, licích prášku apod. 

 V oblasti teplot mezi likvidem a solidem oceli se tvoří tzv. terciární vměstky. Jejich 

vznik je podporován prudkým poklesem rozpustnosti kyslíku, síry, dusíku a místním 

zvýšením koncentrace prvků v matečné tavenině. Pohyb vměstků a difuze prvků je 

ztížena přítomností dendritů železa a vměstky jsou uloženy v mezidendritických 

prostorech. Při následujícím ohřevu oceli na teploty tváření nebo při homogenizačním 

žíhání mohou být uloženy po hranicích zrn. 

 Pod teplotou solidu oceli následkem poklesu rozpustnosti kyslíku, síry a dalších prvků, 

následkem difuzních jevů, vznikají tzv. precipitační vměstky. Vylučují se zpravidla na 

hraničních plochách buď existujících vměstků, nebo na hranicích zrn, zeslabují jejich 

soudržnost a jsou příčinou poklesu mechanických a užitných vlastnosti. Nežádoucímu 

vylučování tohoto typu vměstků lze zabránit hlubokým snížením obsahu aktivního 

kyslíku, popř. síry v tekuté oceli tvorbou stabilních oxidů a sulfidů. 

Vliv obsahu uhlíku v oceli na celkové množství oxidických vměstků je značný. 

Nejvyšší celkové znečištění oceli za jinak stejných podmínek lze očekávat v ocelích s nízkým 

obsahem uhlíku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ocelím s obsahem uhlíku 0,60 až 0,70 %. 

Nízkého obsahu vměstků v ocelích lze dosáhnout: 

1) Snížením obsahu kyslíku vazbou na plynné sloučeniny uhlíku, snížením obsahu síry 

použitím čistých surovin a struskovým režimem tavby. 

2) Přísadou prvků vhodných pro tvorbu stabilních sloučenin, které se snadno odlučují z oceli 

a absorbují struskou, a prvků, které prudce snižují obsah aktivního kyslíku nebo síry 

v roztavené oceli. 

Podle chemického složení dělíme vměstky na: 

 jednoduché sloučeniny: oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy 

 případně na složitější komplexní systémy: oxisulfidy, silikáty, alumináty, 

karbonitridy, karbosulfidy, apod. 

Podle tvaru a homogenity dělíme vměstky na: 

 globulitické, hranaté, dendritické  

 homogenní, heterogenní,  

 neuspořádané, uspořádané 
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2 SEKUNDÁRNÍ METALURGIE PŘI VÝROBĚ OCELI SE 

ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA STUPEŇ PŘETVÁŘENÍ 

V rámci této bakalářské práce je pozornost zaměřena na rozbor možností řízení 

procesu rafinace při výrobě oceli se zvýšenými požadavky na stupeň přetváření – konkrétně 

na tzv. kordové oceli. Výroba této oceli je vzhledem ke specifickým požadavkům na její 

chemickou a metalografickou čistotu velmi náročná. 

Požadavky na chemickou čistotu tzv. kordových ocelí [2]: 

S+P < 200 ppm, N < 40 ppm, OCelk. < 15 ppm, OR ≤ 10 ppm, AlCelk. ≤ 20 ppm, AlR ≤ 5 ppm, 

H ≤ 2 ppm. 

 

Požadavky na chemickou čistotu tzv. kordových ocelí: 

Maximální velikost netvařitelných vměstků by se měla pohybovat v rozmezí 5 - 20 µm 

v závislosti na obsahu uhlíku v oceli. Četnost vměstků by měla být pod hodnotou 800 

vměstků na cm
2
, zatímco jednotlivé vměstky by měly být co do velikosti v průměru menší než 

5 µm. 

Není vhodné využívat rafinační technologie založené na desoxidaci hliníkem a 

následné tvorbě strusek s vysokou bazicitou. Výzkum se zaměřuje především na optimalizaci 

struskových režimů z pohledu postupu desoxidace a využívání různých druhů rafinačních 

strusek.  

 

2.1 Termodynamické modely řízení obsahu nekovových vměstků 

Práce [10] je věnována termodynamickým výpočtům chemického složení strusek 

a nekovových vměstků po interakci s tekutou ocelí, laboratornímu měření chemické 

a metalografické čistoty. 

Experimentální zařízení, které bylo použito v této práci je zobrazeno na obr. 4. 
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Obr. 4: Schéma aparatury používané během experimentu [10]. 

Fáze a chemické složení vměstků v rovnováze s tekutou ocelí byly zkoumány dvěma 

různými metodami. První metoda se zaměřuje na studium vzniku vměstků přímo v tekuté 

oceli. Druhá metoda pak studuje distribuci vměstků v podmínkách nastolení rovnováhy mezi 

tekutým kovem a vybraným druhem struskové fáze. V případě prvně jmenované metody se 

hlavní slitina (0,3 kg) s požadovaným složením připravovala tavením předem určeného 

množství vysoce čistého elektrolytického železa, manganu (99,99 hm. %), křemíku 

(99,99 hm. %), železa a hliníku (1 hm. %) v MnO kelímku pod argonovou atmosférou. Po 

homogenizaci byla tato slitina zchlazena a rozdělená na několik části. Část této slitiny (0,04 

kg) je pak umístěna v malém MnO kelímku, ke které bylo přidáno odpovídající množství 

Fe2O3 prášku (99,99 hm. %) jako zdroj kyslíku. Naplněný kelímek byl poté umístěn do pece 

vyhřáté na teplotu 1550 °C v argonové atmosféře. Po 30 minutách byl kelímek vytažen a 

ochlazen proudem plynu hélia následovaný chlazením v ledové vodě. Ochlazený vzorek byl 

vyleštěn a podroben chemické analýze.  

Při druhé metodě byly strusky připraveny tavením směsi MnO, SiO2 a Al2O3 

v platinovém kelímku. Poté bylo vysoce čisté elektrolytické železo (0,04 kg), mangan 

(99,99 hm. %), křemík (99,99 hm. %), železo, hliník (1 hm. %) a Fe2O3 (99,99 hm. %) 

umístěno v hlinitém kelímku (vnitřní průměr 32.10
-3

 m, vnější průměr 28.10
-3 

m, objem 

60.10
 -3

 ml) společně se struskou (0,008 kg). Kelímek byl poté umístěn v horké zóně pece 

vyhřáté na 1600 °C pod argonovou atmosférou. Následně ochlazené vzorky strusky a kovu 

byly podrobeny chemické analýze. 
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Charakteristika vměstků v oceli desoxidované manganem a křemíkem: Je nutné, aby 

vměstky byly během rafinačního procesu v tekutém stavu. V závislosti na rychlosti ochlazování 

mohou tekuté vměstky tvořit amorfní fáze. Amorfní vměstky se dají obecně snadno prodloužit 

během plastické deformace. V případě dezoxidované oceli je cílová oblast pro chemické složení 

vměstků v ternárním diagramu MnO - SiO2 - Al2O3 zobrazena na obr. 5.  

 

Obr. 5: Oblast nízké teploty likvidu v ternárním systému MnO - SiO2 - Al2O3 [10].  

Lze vidět, že teplota likvidu v okolí spessartitu (Mn3Al2Si3O12) je v rozsahu 1100 – 

1200 °C. Je známo, že tvrdost spessartitu je dostatečně nízká, takže může být lehce 

deformovatelný po krystalizaci z tekutého oxidu. Krystaly obsahující nízký nebo téměř žádný 

obsah Al2O3, jakou jsou rhodonit (MnSiO3) a tephroite (Mn2SiO4) mají také velmi nízkou 

tvrdost. Na obr. 5 je vidět, že lze dosáhnout nízké teploty likvidu v případě, že systém MnO - 

SiO2 - Al2O3 obsahuje MnO/SiO2 v poměru od 0,5 do 2. 

 Na obr. 6 jsou zobrazeny závislosti změn teplot likvidu pevných poměrů MnO/SiO2 

(= 0,5; 1; 2) v celém rozsahu hm. % Al2O3. 
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Obr. 6: Teploty likvidu v systému MnO - SiO2 - Al2O3 jako funkce obsahu Al2O3 pro 

hmotnostní poměry MnO/SiO2 0,5, 1,0 a 2,0 [10]. 

Jestliže je obsah Al2O3 ve vměstcích vyšší než 20 hm. %, tak dochází ke krystalizaci 

oxidu hlinitého na mullite nebo galaxite (MnAl2O4). Pokud je poměr MnO/SiO2 roven 

0,5 hm. %, tak je nízká teplota likvidu pouze v úzké oblasti obsahu 20 hm. % Al2O3. Na 

druhou stranu poměr MnO/SiO2 roven 1 vykazuje širokou oblast nízké teploty likvidu pro 

obsahy oxidu hlinitého v rozsahu 5 - 25 hm. %. 

Způsob tvorby vměstků se řídí chemickým složením oceli a okolní teplotou. V oceli 

desoxidované Mn/Si s nízkými obsahy hliníku a kyslíku může docházet ke vzniku vměstků 

typu MnO - SiO2 - Al2O3. Reakce, které v tomto systému převažují, jsou následující: 

          (    ) (19) 

         (   ) (20) 

           (     ) (21) 

Když je systém v rovnováze,  

    
     

     
  (22) 

    
    

     
 (23) 

    
      

   
   

  (24) 
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Odstraněním aktivit kyslíku z výše uvedených rovnic lze získat  

     
    (

   

   
   ) (

      

   
)
 

 ⁄

  (25) 

        (
   

 
  
   ) (

      

   
)
 

 ⁄

 (26) 

Když je známo chemické složení kovu a teplota, tak lze řešit chemické složení oxidů 

pomocí následující Gibbs-Duhemovy rovnice: 

     
        

                   
         

   (27) 

Alternativně lze podmínku rovnováhy vyjádřit tzv. minimalizační metodou volné 

energie a sice 

  

     
   (28) 

kde G je volná Gibbsova energie celého systému, 

ni,p - počet molů i-té složky ve fázi p z rovnice hmotnostní bilance. 

 

Obr. 7 zobrazuje kompoziční vztah mezi kovovou fázi a vměstky, vytvořených za 

těchto podmínek: Si + Mn = 1 hm. % a T = 1550 °C. 
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Obr. 7: Vztah mezi obsahem Mn, Si v kovu a složením kapalné oxidické fáze při teplotě 

1550 °C. Plné čáry představují hmotnostní poměr Mn/Si, přerušované čáry obsahy kyslíku a 

tečkované čáry zase obsahy hliníku [10]. 

 

Pomocí obr. 7 lze snad identifikovat oblast s takovým obsahem Mn a Si v kovu, při 

kterých dochází ke vzniku vměstků s nízkou teplotou likvidu. Ideální složení kovu pro 

zajištění vzniku vměstků s nízkou teplotou likvidu je zajištěno poměrem Mn/Si 2-5, 

omezením Si + Mn = 1 hm. % a teplotou 1550 °C. 

Aby bylo možné ověřit platnost výše uvedených výsledků predikovaných pomocí 

termodynamických výpočtů, tak byl proveden experiment pro 3 různá složení kovů 

s poměrem obsahů Mn/Si = 0,1; 1; 9. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 8. 
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Obr. 8: Srovnání chemického složení vměstků v Mn/Si desoxidované oceli při teplotě 

1550  °C mezi experimentálními a vypočtenými hodnotami [10]. 

Na obr. 9 je porovnání experimentální strusky s predikovanou struskou v rovnováze 

s ocelí. Experimentální výsledky jsou v dobré shodě s termodynamickou predikcí. 

 

Obr. 9: Shoda mezi experimentální a vypočtenou struskou v systému MnO - SiO2 - Al2O3 

v rovnováze s kovem [10]. 

Obr. 10 ukazuje složení strusky, kterou zveřejnili Ohta a Suito [16]. Výsledky získané 

touhle studii ukazují, že součet hm. % Si a hm. % Mn se v kovu pohybuje okolo 1. Čísla 
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vedle symbolů označují poměr Mn/Si. Z obr 10. lze usoudit, že jsou experimentální data 

v dokonalé shodě s termodynamickou predikcí. 

 

 

Obr. 10: Srovnání chemického složení vměstků v Mn/Si desoxidované oceli při teplotě 

1600 °C mezi experimentálními a vypočtenými hodnotami. Všechny křivky jsou vypočteny 

pomocí termodynamického modelu [10].  

 

Vměstky v desoxidované oceli jsou zastoupeny kvartérním systémem CaO - MnO -

 SiO2 - Al2O3. Al2O3 se obvykle dostává do oceli z feroslitin a CaO ze strusky. Chemické 

složení vměstků, které vznikli desoxidaci oceli, se poté postupně začalo měnit přímou nebo 

nepřímou interakcí se struskou. Změny chemického složení vměstků společně s uplynutím 

doby rafinace po dezoxidaci jsou zobrazeny na obr. 11(a) a 11(b). Údaje na obrázku (body) 

byly získány ze skutečného provozu. Je vidět, že počáteční chemické složení vměstků se 

pozvolně přibližuje chemickému složení strusky. Tato změna může být simulována pomocí 

termodynamických vztahů. Výsledky termodynamických výpočtů představuji křivky na 

obr. 11(a) a 11(b). Je vidět, že výsledky termodynamické predikce poměrně dobře kopírují 

výsledky z provozu. 
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Obr. 11: Srovnání změn chemického složení vměstků během rafinačního procesu mezi 

skutečnými údaji z provozu a termodynamickými výpočty. Obsahy Al2O3 ve vměstcích: 

5 hm. % (a), 15 hm. % (b). Tenké čáry představují křivky likvidu v systému CaO - MnO - 

SiO2 - Al2O3 při teplotě 1550 °C [10]. 

Kordové oceli vyžadují přísnou kontrolu vměstků/precipitátů, pokud jde o jejich 

velikost, morfologii a chemické složení. Nekovové vměstky musí mít, takové fyzikální 
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vlastnosti, aby byli co nejvhodnější ke tváření společně s ocelovou matricí a nedocházelo k 

nadměrnému namáhání nebo poškození v průběhu válcování nebo tažení. K podobným 

závěrům došli také autoři práce [9]. Vměstky typu Al2O3 jsou známy svou tvrdostí a 

netvařitelností, ale deformovatelné vměstky typu MnO - SiO2 - CaO - Al2O3 jsou ve velké 

míře ovlivňovány obsahem Al2O3. Řádný dohled nad poměrem MnO/SiO2 umožňuje 

vměstkům v systému MnO - SiO2 – Al2O3 dosahovat nízké teploty likvidu a také urychlení 

měknutí primární fáze. Řízením poměru MnO/SiO2 pak lze upravovat obsahy manganu a 

křemíku v oceli.  

Ekerot [15] zjistil, že index deformace (definovaný jako poměr napětí vměstků 

k oceli) vměstků typu MnO - SiO2 - Al2O3 je maximální při obsahu 15 hm. % Al2O3. Je-li 

součástí vměstků CaO, který obvykle přichází z interakce kovu se struskou, tak je rozsah 

tekutých vměstků typu CaO - MnO - SiO2 - Al2O3 velmi závislý na obsahu Al2O3, jak je vidět 

na obr. 11. Maeda a spol. [11] uvedli, že „index nedeformovatelného vměstku“ v kordových 

ocelích klesá s rostoucí koncentrací Al2O3 a vykazuje minimální výši okolo 20 hm. % Al2O3, 

což je ve shodě s Ekerotem [15].  

U vyráběné oceli o chemickém složení 0,7 C - 0,3 Si - 0,7 Mn (v hm. %) je potřeba 

optimalizovat chemické složení strusky tak, aby vměstky měli nízkou teplotu likvidu a 

urychlovali měknutí primární fáze (s). Obr. 12 prezentuje výsledky termodynamických 

výpočtů teploty likvidu, primární fáze a rovnovážný obsah kyslíku v závislosti na obsahu 

hliníku v cílené oceli. 

 

Obr. 12: Vliv koncentrace Al v tekuté oceli při teplotě 1550°C na teplotu likvidu primární 

fáze vměstků, rovnováhu obsahu kyslíku a koncentraci Al2O3 v tekutém vměstku [10]. 



27 

 

KŘIŽÁNEK, M. Způsoby vedení struskových režimů při výrobě speciálních oceli se zvýšenými 

požadavky na stupeň přetváření, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2012 

Ukazuje se, že pokud nedojde k interakci kovu se struskou, tak vměstky s nízkou 

teplotou likvidu (Mn3Al2Si3O12) vznikají pouze ve velmi úzkém rozsahu obsahu hliníku (1 -

 1,7 ppm). Tohoto stavu je v praxi velmi obtížné dosáhnout, ale je to možné, pokud je v oceli 

příliš vysoký obsah rozpuštěného kyslíku (60 - 70 ppm). Tento problém se překonává tvorbou 

vlastní strusky. Při předpokladu existence tekuté oceli s obsahem hliníku 4 ppm a správný 

obsah kyslíku (51 ppm) v rovnováze s vměstky Al2O3(s) při teplotě 1550 °C. Pokud dojde 

k interakci mezi ocelí a struskou při teplotě 1550 °C, tak se změní chemické složení oceli 

(zvláště obsah kyslíku) a vměstků.  

Výsledky některých výpočtů termodynamických změn jsou uvedeny na obr. 13. 
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Obr. 13: Vliv složení strusky na rovnovážný obsah kyslíku v oceli při teplotě 1550 °C a na 

teplotu likvidu primární fáze vměstků v rovnováze s ocelí obsahující původně 4 ppm Al [10]. 
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Čistě hypoteticky má struska 55 hm. % CaO a 45 hm. % SiO2 (viz obr. 13(a)). 

Původní pevné vměstky Al2O3 budou změněny na komplexní vměstky typu Al2O3 - CaO -

 SiO2 v důsledku interakce kovu se struskou. Vzhledem k probíhající interakci mezi kovem a 

struskou roste obsah CaO a SiO2 ve vměstcích. Na obr. 13(a) je pak znázorněn vměstek 

obsahující 25 hm. % CaO při teplotě 1550 °C. Tento vměstek je zcela roztaven a jeho teplota 

likvidu je 1311 °C s primární fázi CaAl2Si2O8 (anortit). Rovnovážný obsah rozpuštěného 

kyslíku v oceli je snížen na 40 ppm. Toto je částečně způsobeno poklesem aktivity Al2O3 ve 

vměstcích.  

Jak již bylo několikrát zmíněno, řízením vměstků v Mn/Si desoxidovaných ocelích lze 

získat vměstky s nízkou teplotou likvidu společně s nízkou tvrdostí. Není třeba dodávat, že je 

žádoucí i nízký obsah kyslíku. Pro nízký obsah kyslíku v oceli je potřeba zvýšit obsah CaO ve 

vměstcích. Nicméně příliš vysoký obsah CaO v tekutých vměstcích při teplotě 1550 °C může 

mít za následek vyšší teploty likvidu a vznik nežádoucí pevné fáze, jako Ca2SiO4 nebo 

Ca2Al2SiO7 (viz obr. 13(b)).  

Aby bylo možné predikovat chování oceli během rafinačního procesu v pánvích, RH a 

mezipánvích, tak je potřeba mít znalosti v oblasti kinetiky a dynamiky tekutin, difuze, tuhnutí, 

termodynamiky atd. Při výrobě oceli je zapotřebí velmi vysokých teplot (>~ 1550°C), tak aby 

mohli chemické reakce snadno dosáhnout termodynamické rovnováhy.  

Chemické složení vměstků v desoxidované oceli bylo studováno pomocí 

termodynamických výpočtů a experimentálně potvrzeno. Ukázalo se, že termodynamické 

výpočty jsou účinným nástrojem pro řízení chemického složení vměstků/precipitátů v oceli. 

Zde je shrnutí důležitých poznatků této studie [10]:  

1) V Mn/Si desoxidovaných ocelích jsou důležitými faktory pro určení teploty likvidu a 

primární fáze vměstků poměr MnO/SiO2 a obsah Al2O3 ve vměstcích. 

2) Za předpokladu, že nedochází k žádné další interakci ocelové matrice během ochlazování, 

tak vměstky mají poměr MnO/SiO2 blízký 1 a obsah Al2O3 je v rozmezí 10 - 20 hm. %, a 

tím lze dosáhnout nízké teploty likvidu (1150 – 1200 °C) a měkkých primární fází 

MnSiO3 a Mn3Al2Si3O12.  

3) Je možné predikovat chemické složení vměstků z chemického složení oceli. V případě 

Mn + Si = 1 hm. % a poměru Mn/Si 2 - 5, tak jsou splněny výše uvedené podmínky.  
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4) Lze predikovat vliv strusky na chemické složení vměstků, a proto je možné řídit chemické 

složení vměstků díky vlastní konstrukci strusky, tak aby vměstky byli měkké a měli 

nízkou teplotu likvidu. 

5) Jak se postupně v čase mění chemické složení vměstků směrem k chemickému složení 

strusky, tak délka rafinace, která určuje rozsah reakcí se struskou, je důležitým faktorem 

pro určení chemického složení vměstků. 

2.2 Provozní experimenty a verifikace predikovaných výsledků  

Autoři [5] se zabývali únikem strusky z konvertoru, volbou desoxidovadla, 

rafinačními procesy a intenzitou míchaní v pánvi při výrobě kordových ocelí. 

Významných zdrojem desoxidace je struska uniklá z ocelářské pece do pánve, která 

má vysoký obsah FeO a MnO. Tyto tekuté oxidy reagují s rozpuštěnými prvky jako Al a Si a 

generují tuhé křemičitany nebo hlinitany v tekuté oceli. Únik strusky z konvertoru do pánve 

může být minimalizován: 

 Vyvarováním se dofuků, tím se minimalizuje obsah kyslíku rozpuštěného v oceli a 

může se snížit množství FeO v pecní strusce. 

 Navrhnout geometrii pece tak, aby se minimalizovalo zavíření a únik strusky. 

Z důvodů tvorby netvařitelných vměstků v kordových ocelích jsou nejlepšími 

desoxidovadly Si a Mn. Ty mohou produkovat tekuté globulitické vměstky typu MnO-SiO2, 

které snadno flotují z tekuté oceli. Další desoxidace by měla proběhnout v pánvové peci 

pomocí syntetické rafinační strusky. Hlavním produktem desoxidace Si/Mn je 3MnO - 

Al2O3 - 3SiO2, který je tvařitelný, má nízkou viskozitu, nízkou teplotu tání a dobře vyplouvá 

z oceli. 

Existuje několik rafinačních metod využívaných při výrobě kordových ocelí jako 

pánvová oblouková rafinace, vakuování, RH, rafinace syntetickou struskou v pánvové peci a 

VD proces. Každý závod využívá různé rafinační metody, které jsou shrnuty v tab. 2. Bez 

ohledu na to, jaká je použitá rafinační metoda, tak je zcela zásadní zabránit přetečení pecní 

strusky do pánve, ve které má docházet k rafinačním procesům sekundární metalurgie. 

Vakuová rafinace může zvýšit obsah hliníku a hořčíku v oceli přes redukci vyzdívek a 

strusky. Zkušenosti Kakogawa Works ukazují, že rafinace v pánvové peci produkuje méně 

přetržení drátu než při RH procesu [11]. Kawasaki Steel porovnala tři způsoby rafinace oceli 

určené pro výrobu kordových drátu: 1) RH, 2) RH + rafinace struskou, 
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3) argonování + rafinace struskou. Nejhorších výsledků dosáhl první rafinační způsob 

s obsahem hliníku 5 -10 ppm v tekuté oceli. Naopak nejlépe dopadl třetí způsob s obsahem 

hliníku pod 3 ppm a obsahem kyslíku v oceli 35 ppm.  

 

Tab. 2: Přehled výrobních technologií kordových ocelí ve vybraných ocelárnách [5]. 

Ocelárny Procesy a techniky 

ThyssenKrupp 

Steel, Germany 
Mimopecní odsíření  Kyslíkový konvertor  SiFe desoxidace 

během odpichu  RH (desoxidace)  ZPO 

SaarStahl AG, 

Germany 
Mimopecní odsíření Kyslíkový konvertor  RH + vstřelování 

CaSi/CaC  ZPO 

Unimetal, France Mimopecní odsíření  Kyslíkový konvertor  LF (EMS)  ZPO  

Sumitomo Steel, 

Japan 
Kyslíkový konvertor  Si nebo Si/Mn desoxidace během odpichu  

Odstruskování  VAD argonování a rafinace struskou  ZPO 

Kakogawa 

Works, Kobe 

Steel, Japan 

Kyslíkový konvertor  Odstruskování  LF  ZPO 

POSCO, South 

Korea 
Kyslíkový konvertor  RH  ZPO 

Techniky: 

 Odstruskování 

 Přidání struskotvorných přísad v pánvové peci 

 Odstranění vměstků během procesu RH 

 Zabránění reoxidaci tekuté oceli 

Mezipánev bez rýžových plev 

Správně zvolená vyzdívka pánve 

BaoSteel, China Mimopecní odsíření  Kyslíkový konvertor  RH  Odlévání do 

ingotů 

Shougang Steel, 

China 
Kyslíkový konvertor  Argonovací stanice  LF  vstřelování CaSi 

drátu  VD odplynění  ZPO 

 

Přidáváním Ca drátu nebo CaSi prášku je možno modifikovat tvar a tvařitelnost 

vměstků, ale tato metoda je ojedinělá u kordových ocelí [12], [13]. Vápník je velmi reaktivní 

a je efektivní pouze, pokud je ocel již desoxidovaná a bylo zabráněno přetečení pecní strusky. 

Přidáváním vápníku do oceli totiž snadno vznikají velké CaO vměstky, které výrazně zhoršují 

kvalitu výsledné oceli.  

Funkce strusky na povrchu oceli v průběhu rafinace zahrnuje odsíření, hlubokou 

desoxidaci, izolaci, absorpci vměstků a prevenci proti reoxidaci vzduchem. Struska během 

rafinace oceli by měla splňovat následující charakteristiky: 

 nízkou aktivitu kyslíku 
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 nízkou teplotu tavení, dobrou tekutost usnadňující reakci mezi roztavenou struskou 

a ocelí 

 schopnost absorbovat vměstky a modifikovat jejich morfologii 

 nepodporovat precipitaci nových fází v průběhu absorpce desoxidačních produktů 

 bazicitu vhodnou k odsíření a desoxidaci 

 vhodný obsah MgO, aby se předcházelo erozi vyzdívky 

Bazicita, obsah Al2O3, viskozita a teplota tání strusky ovlivňuje konečné složení 

vměstků. Bylo zjištěno, že ve strusce s bazicitou 0,8 – 1,2 je snadnější řídit obsah Al2O3 ve 

strusce pod 10 %. Vysoce bazické strusky podporují desoxidaci, ale produkují netvařitelné 

vměstky. Typické složení strusek používaných při výrobě kordových ocelí v některých 

ocelárnách je uvedeno v tab. 3. 

 

Tab. 3: Typické složení strusky (hm. %) pro rafinaci struskou při výrobě kordových ocelí [5]. 

  

CaO SiO2 Al2O3 MgO CaF2 R [O] 
Al 

prášek 

Sanyo, Japan 57,8 13,8 15,8 4,3 7,8 4,5 5,8 

5 

SKF, Sweden 50 - 55 10 30 5 0 5 8,1 

A plant in China 45 23 12 20 0 2 10 

Jiugang, China 50 - 55 25-30 15-20 --- --- --- --- 

Kawasaki 45 45 10 --- --- --- --- 

Sumitomo 46 47 2 --- --- --- --- 

NYCO 47,5 51 --- --- --- --- --- 

 

Iemura a spol. [14] testovali čtyři typy strusek: A) 48 % CaO - 32 % Al2O3 – 

20 % CaF2, B) 65 % CaO - 18 % Al2O3 - 15 % CaF2, C) 85 % CaO - 15 % CaF2, 

D) 46 % CaO - 2 % Al2O3 - 47 % SiO2 - 5 % CaF2. Systém D měl nízký počet netvařitelných 

vměstků s nízkou teplotou tavení a tato struska byla v konečné fázi použita v Sumitomo Steel. 

V Sumitomo Steel při používání rafinace syntetickou struskou, vyzdívky bez Al2O3 a 

vyzdívka v mezipánvi na bázi MgO dosahovali celkového obsahu kyslíku v oceli pod 22 ppm 

a obsahu Al2O3 pod 1 ppm. V NYCO Minerals [9] je ocel nejprve desoxidována Si/Mn za 

vzniku vměstku 3MnO.Al2O3.SiO2 a poté je přidáván wollastonit. Vměstky typu spessartit se 

transformují na vměstky typu anortit CaO. Al2O3.2SiO2 a obsahy rozpuštěného Mg, Al a Ca 

v oceli se sníží. 

Argonování a rafinační procesy výrazně zlepšují růst vměstků a jejich odstraňování. 

Některé metalurgické reakce vyžadují silné míchání kovů a strusky např. odsíření a 
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odfosfoření, zatímco jiné vyžadují jemné promíchávaní na rozhraní kov – struska a udržování 

neprotržené vrstvy strusky např. desoxidace. Účinek síly dmýchání na míru odstranění 

kyslíku je uveden na obr. 14. Dostatečný čas dmýchaní po legování je také důležitý 

k umožnění cirkulace hlinitých vměstků směrem ke strusce, kde jsou pohlceny.  

 

Obr. 14: Účinek dmýchací síly na míru desoxidace při různých rafinačních procesech [5]. 

 

Extrémně silné dmýchání nebo nadměrný čas rafinace jsou nežádoucí z několika 

důvodů. Při příliš prudké cirkulaci oceli směrem k povrchu dochází k obnažování hladiny 

oceli a k absorpci vzduchu, strhávání strusky a erozi vyzdívky. Je vhodné nejprve dmýchat 

intenzivněji, aby se podpořila cirkulace oceli a shlukování malých vměstků do velkých a poté 

použít finální dmýchání, které způsobuje pomalou recirkulaci a podporuje vyplouvání 

vměstků do strusky. 

 

Autoři [6] se v této práci věnují volbě správné technologie sekundárního zpracování 

pro výrobu kordových ocelí s cílem získat nekovové oxidické vměstky s co nejnižší hustotou, 

které nejlépe vyplouvají z tekuté oceli. 

Obsah nekovových vměstků v kordové oceli společně s typem vměstku a jejich 

chemickým složením do značné míry určuje zpracování drátu a celkovou kvalitu finálního 

výrobku. Nejméně žádoucími jsou vměstky hlinitých a titanových oxidů. 

V Běloruské huti je obsah nekovových vměstku v kordové oceli sledován pomocí 

elektronového mikroskopu tzv. metodou Pirelli (požadavky zákazníka). Při této metodě je 

určeno chemické složení a množství nekovových oxidických vměstků. Na základě 

chemických analýz a stavu ternárního diagramu SiO2 - CaO - Al2O3 je tento diagram 

rozdělený do tří oblastí A, B a C. Je nežádoucí, aby se v oblasti C vyskytovaly vměstky 
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s obsahem více než 50 % Al2O3. Celková hustota nekovových vměstků nesmí být vyšší než 

1000 cm
-2

 a hustota v oblasti C nesmí přesahovat 20 cm
-2

. 

Výzkum ukazuje, že vyhovujícího složení a množství nekovových oxidických 

vměstků je dosaženo při zpracování oceli v pánvové peci a vakuovací stanici.  

V praxi byly testovány různé typy zpracování v pánvové peci za použití kyselé strusky 

s bazicitou menší než 1,5, vstřelování CaSi drátu a zpracováním na vakuovací stanici [6]: 

1) Před zpracováním na vakuovací stanici je přidán C, FeSi, FeMn a CaSi. Kyselá struska 

je přidána po vakuování.  

2) Při zpracování ve vakuovací stanici je přidán C, FeSi, FeMn společně s kyselou 

struskou. CaSi drát je vstřelen po vakuování.  

3) Při úpravě ve vakuovací stanici je přidán C, FeSi a FeMn. Kyselá struska je přidána po 

vakuování. CaSi drát se nepřidává.  

4) Kyselá struska se přidává před vakuováním a C, FeSi a FeMn až v průběhu vakuace. 

CaSi drát je vstřelen po vakuování. 

5) Kyselá struska se přidává před vakuováním a C, FeSi a FeMn až v průběhu vakuování. 

CaSi drát se nepřidává. 

6) Před zpracováním na vakuovací stanici je přidán C, FeSi, FeMn a křemičitý písek. 

Drát CaSi je vstřelen po vakuování (standardní technologie).  

Výsledné hodnoty hustot nekovových vměstků za použití těchto 6 různých technologií 

jsou zobrazeny na obr. 15.  

 

Obr. 15: Hustota nekovových vměstků při různých technologiích sekundárního zpracování [6]. 

Minimálního znečištění je dosaženo při použití technologie č. 2: kov je vypouštěn 

z pece s minimálním obsahem uhlíku (méně než 0,15 %) a křemíku (0,10 %), kyselá struska 
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je přidávána před vakuací, ale současně není nastřelen CaSi drát. Neúplná redukce kovu 

probíhá při vakuaci během prvních 3-5 minut, poté dochází ke snížení obsahu uhlíku. Křemík 

se začne redukovat až po vakuačním procesu.  

Je známo, že vakuací neredukovatelných kovových podílů, lze účinně odstranit 

nekovové vměstky na základě dodatečné oxidace uhlíku, tím že dochází k uhlíkovému varu. 

Vstřelování CaSi drátu je někdy kontroverzní. Experimenty však ukazují, že přidávání CaSi 

drátu stabilně zvyšuje průměrnou hustotu výskytu vměstků o 31 % mezi případy 2 a 3 

respektive o 10,5 % mezi technologiemi 4 a 5. Zavedení vápníku v těchto podmínkách snižuje 

velikost vměstku, ale zvyšuje hustotu jejich výskytu. Po přivedení kyselé strusky je obsah 

vápníku v nekovových vměstcích snížen, zatímco koncentrace kyslíku v kovu je v důsledku 

zvýšení množství křemičitých vměstků poněkud vyšší. 

Procesy celkově určují převod těžko zpracovatelných vměstků z oblasti C do více 

tavitelných oblastí B a A. Za použití dané technologie nejsou zpravidla v oblasti C žádné 

nekovové vměstky, jak je znázorněno na obr. 16. Technologie číslo 5 byla v Běloruské huti 

testována, zavedena a posléze patentována.  

 

Obr. 16: Diagram oxidických vměstků po použití technologie č. 5 [6] . 

 

Práce [7] se věnuje identifikaci požadovaných amorfních oxidických vměstky 

v kordových ocelích pomocí viskózní databáze strusek a využití termodynamického modelu. 

K řízení deformovatelných vměstků v kordových ocelích se používá Mn/Si desoxidace. 

K řízení zbytkového hliníku v tavenině je využíváno interakce mezi struskou a kovem.  

 Jsou zkoumány viskózní databáze amorfních vměstků v systémech, které nás zajímají 

tj. CaO - Al2O3 - SiO2 a MnO - Al2O3 - SiO2. Na obr. 17 jsou zobrazeny grafy viskozity, 
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které jsou funkcí teploty pro 4 typické vměstky z výše uvedených systému. Lze si všimnout, 

že viskozita amorfním vměstků je exponenciální funkcí teploty. 

 

Obr. 17: Viskozita amorfních vměstků v systémech CaO-Al2O3-SiO2 a MnO-Al2O3-SiO2 

jako funkce teploty [7]. 

Cílové oblasti vměstků v každém systému jsou zobrazeny vyšrafovanými plochami na 

obr. 18 a 19. 

 

Obr. 18: Oblast cílových vměstků v systému MnO-Al2O3-SiO2 [7]. 
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Obr. 19: Oblast cílových vměstků v systému CaO-Al2O3-SiO2 [7]. 

 

Prázdná plocha na obr. 18 zobrazuje oblast deformovatelných vměstků v ternárním 

systému MnO-Al2O3-SiO2. Vyšrafovaná oblast uvnitř prázdného prostoru představuje cílovou 

oblast pro řízení obsahu tvařitelných vměstků. Požadovaná struska umožňující řízení obsahu 

zbytkového hliníku v tavenině je zobrazena ve vyšrafované oblasti na obr. 19. 

Aplikace termodynamických a kinetických modelů pro řízení obsahu nekovových 

vměstků obsahuje následující základní kroky [7]: 

 Identifikaci cílových vměstků, které jsou tvařitelné během tepelného zpracování. 

 Sestavení základního chemického složení taveniny s ohledem na Si a Mn tak, že jsou 

vměstky v rovnováze s taveninou řízeny uvnitř cílové oblasti amorfní spessartické fáze 

v systému MnO - Al2O3 - SiO2. 

 Vybrat správné složení strusky CaO - Al2O3 - SiO2 při interakci s kovem, aby mohl 

být řízen zbytkový obsah hliníku a kyslíku na požadované úrovni k vytvoření vměstků 

odpovídající spessartitu. 

Pro dosažení požadovaných finálních amorfních vměstků je nutné upravit chemické 

složení taveniny. 

Na obr. 20 je znázorněno chemické složení vměstku na počátku tuhnutí. Vměstky jsou 

mimo cílový prostor určeny pro tváření.  
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Obr. 20: Chemické složení vměstku na počátku tuhnutí při teplotě 1470 °C [7]. 

 

Optimalizací chemického složení prostřednictvím snížení obsahu křemíku v tavenině, 

je možno získat cílové vměstky na počátku tuhnutí (obr. 21). 

 

Obr. 21: Chemické složení vměstku na počátku tuhnutí při teplotě 1470°C po úpravě 

chemického složení, kdy byl snížen obsah křemíku [7]. 

Modelem predikována chemická složení nekovových vměstků byla porovnána 

s chemickým složením vměstků identifikovaných ve vyrobené oceli. Předpokládaná chemická 

složení vměstků jsou porovnána s dostupnou databázi v tab. 4 a je zde patrná shoda mezi 

predikovanými a skutečnými vměstky.  
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Tab. 4: Porovnání predikce modelu s aktuální analýzou [7]. 

Složky 

 

Po desoxidaci Začátek tuhnutí 

Skutečná 

analýza 

Predikce 

modelu 

Skutečná 

analýza 

Predikce 

modelu 

% SiO2 32--36 28 35--39 37 

% Al2O3 26--33 27 20--26 26 

% MnO 3--8 5 30--37 37 

% CaO + % MgO 18--33 40     

Precipitáty Spinel Spinel Hliník Hliník 

 

Obr. 22 zobrazuje křivku teoreticky stanoveného (modelem vypočteného) 

chemického složení vměstků, které byli v rovnováze s taveninou a postupně měnily své 

chemické složení na chemické složení podobné strusce vlivem interakce kovu se struskou. 

 

Obr. 22: Porovnání predikovaného modelu s reálným chemickým složením vměstků 

stanovených analýzou odlitých ocelí. [7]. 

 

Autoři v práci [8] kladou důraz na výrobní technologii, kterou lze dosáhnout 

tvařitelných vměstků v kordové oceli. A dále se zabývají řízením obsahu hliníku ve vměstcích 

a strusce. 
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Výrobní postup, který umožňuje získat deformovatelné nekovové vměstky je popsán 

v těchto bodech: 

1) Mangan a křemík je přidáván během odpichu oceli z konvertoru do pánve. Výsledkem 

desoxidační reakce jsou především vměstky typu MnO.Al2O3.SiO2.  

2) Přeteklá struska z konvertoru je odstraněná na stanici stahování strusky. 

3) Struskotvorné přísady jsou přidávány v pánvové peci, aby se vytvořila nová kyselá 

struska se specifickým složením. Tato struska má dvě hlavní role při interakci 

s kovem: (i) přeměňuje vměstky typu MnO.Al2O3.SiO2 na vměstky typu 

Al2O3.SiO2.CaO o nízké teplotě tavení a za (ii) snižuje obsahy silných desoxidovadel 

jako jsou vápník, hliník a hořčík na velmi nízkou úroveň. 

Obr. 23 zobrazuje složení vměstku v různých časových intervalech během pánvového 

zpracování při výrobě kordových ocelí. Jak už bylo uvedeno dříve, tak vměstky vzniklé po 

odpichu obsahují především SiO2, MnO a Al2O3, jak je znázorněno na pozici 1. 

 

Obr. 23: Změny chemického složení vměstků v různých údobích zpracování [8].  

kde 1 – Počátek zpracování v pánvi 

 2 – Po vytvoření tekuté strusky a intenzivní interakci na rozhraní struska – kov 

 3 – Před dmýcháním argonu 

 4 – Konec zpracování v pánvi 

 5 – Během odlévání z mezipánve 

 6 – Vzorek sochoru. 

Obsahují také malá množství CaO a MgO. Silná desoxidovadla jako hliník, vápník a 

hořčík nejsou záměrně přidávány při odpichu, ale jsou získány z feroslitin, vyzdívky nebo 

strusky. Z obr. 23 je patrné, že k největší změně v chemickém složení vměstků dochází mezi 
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pozicemi odběrů vzorků 1 a 2. Toto časové období odpovídá první částí pánvového 

zpracování, kdy dochází k tavení struskotvorných přísad a probíhá intenzivní interakce mezi 

struskou a kovem. Také dochází ke snižování obsahů MnO a SiO2 ve vměstcích, zatímco 

obsahy CaO a Al2O3 ve vměstcích narůstají. V další fázi pánvového zpracování je dosaženo 

určité rovnováhy mezi struskou a kovem a složení vměstků zůstává téměř konstantní. K další 

mírné změně v chemickém složení vměstků dochází během odlévání a tuhnutí, jak 

ukazuje bod 5 respektive 6. V důsledku rozpouštění Al a Si v tekuté oceli dochází ke 

zvyšování obsahů Al2O3 a SiO2 ve vměstcích. Naopak se neočekává nárůst obsahu CaO ve 

vměstcích, jelikož rozpustnost vápníků v tekuté oceli je prakticky nulová. K poklesu obsahu 

CaO ve vměstcích dojde v důsledku zvýšení obsahů Al2O3 a SiO2 ve vměstcích. Jak je vidět 

v bodě 6, tak chemické složení vměstků v sochoru bylo CaO = 21 hm. %, SiO2 = 42 hm. %, 

MnO = 6 hm. %, MgO = 5 hm. % a Al2O3 = 22 hm. %. Teplota tavení při tomto chemickém 

složení vměstků je mezi 1350 – 1400°C, jak je zobrazeno na obr. 24. 

 

Obr. 24: Kvaternární systém MnO - SiO2 - Al2O3, 5 hm. % MgO. Oblast označená čárkovaně 

odpovídá preferovanému chemickému složení vměstků. Kroužek odpovídá chemickému 

složení vměstků v sochoru na pozici 6 [8]. 

Bylo zjištěno, že existuje vztah mezi obsahem hliníku ve vměstcích tvařitelnosti 

vměstků při válcování za tepla, jak je znázorněno na obr. 25.  
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Obr. 25: Vztah mezi obsahem Al2O3 ve vměstcích a tvařitelnosti vměstků [8]. 

 

Když je obsah Al2O3 ve vměstcích okolo 20 %, tak je množství netvařitelných 

vměstků minimální. Toto koresponduje s teplotou tavení vměstků, která je nejnižší při obsahu 

20 % Al2O3. Jestliže je obsah hliníku ve vměstcích příliš nízký, tak dojde k precipitaci SiO2. 

Je-li naopak vysoký, tak dochází k precipitaci Al2O3. Obě zmíněné fáze jsou netvařiltené a 

zanechávají za sebou nedeformovatelné vměstky typu Al2O3 nebo SiO2 ve finálním výrobku. 

Obsah hliníku ve vměstcích je především ovlivněn množstvím rozpuštěného hliníku 

v oceli. Ideálního obsahu hliníku ve vměstcích je dosaženo, když je obsah hliníku 

rozpuštěného v oceli cca 4 ppm, jak ukazuje obr. 26. 

 

Obr. 26: Vztah mezi rozpuštěným hliníkem v oceli a obsahem Al2O3 ve vměstcích [8]. 

 Řízení množství vměstků na bázi hliníku a dalších silných desoxidovadel jako je 

vápník a hořčík je možné interakcí mezi struskou a kovem namísto dezoxidace pomocí 

feroslitin. Ačkoliv jsou vybírány nejkvalitnější feroslitiny, tak vždy budou přítomny stopy 

hliníku, vápníku a hořčíku. 

Z obr. 27 je patrné, že použití strusky s vhodnou bazicitou umožňuje mít vměstky na 

bázi hliníku, vápníku a hořčíku pod kontrolou. Množství rozpuštěného hliníku, vápníku a 

hořčíku může být nižší než 5 ppm v případě, že poměr SiO2/CaO ve strusce bude větší než 
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hodnota 0,75. Řízení těchto silných dezoxidovadel na nízké úrovni je velmi důležité, aby se 

zabránilo tvorbě nedeformovatelných vměstků v dalších výrobních procesech. 

 

Obr. 27: Vztah mezi poměrem SiO2/CaO ve strusce a zbytkovými obsahy Al, Mg a Ca [8] 

 

Vliv bazicity strusky na teplotu tání vměstků je zobrazena na obr. 28. 

 

Obr. 28: Vliv bazicity strusky na teplotu tavení vměstků [8]. 

 

Nahrazení MnO ve vměstcích CaO je důležité, protože stabilizuje amorfní stav 

vměstků a omezí jakékoliv tendence ke krystalizaci při ochlazování po válcování za tepla 

nebo při následném tepelném zpracování. Anortit obsahující 22 % CaO je možné považovat 

za amorfní. Na druhou stranu bylo zjištěno, že obsah MgO ve vměstcích má významný vliv 

na rychlost krystalizace při dané teplotě a měl by být nižší než 7 %. Při vyšším obsahu MgO 

je rychlost krystalizace příliš vysoká a tvařitelnost nízká.  

Obsah hliníku ve vměstcích není výrazně ovlivněn bazicitou strusky. Ten je hlavně 

ovlivněn obsahem hliníku ve strusce jak je možno vidět na obr. 29.  
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Obr. 29: Vztah mezi obsahy Al2O3 ve strusce a ve vměstcích [8]. 

 

Tento obrázek ukazuje, že požadovaných 20 hm. % Al2O3 ve vměstcích se dosáhne 

tím, že se řídí hliník ve strusce v rozmezí 6 – 7 hm. %. 

Na základě dat diskutovaných výše a údajů získaných z provozních podmínek bylo 

stanoveno chemické složení a bazicita strusky potřebné k zajištění přítomnosti 

deformovatelných vměstků ve vyrobené oceli. Struska by měla mít bazicitu v rozsahu 1,1 - 1,2 

a obsah hliníku ve strusce by měl být mezi 6 až 7 hm. %. 

 

Autoři v práci [9] pojednávají o základním zpracování ocelí v úseku sekundární 

metalurgie, modifikaci vměstků a řízení strusky pomocí wollastonitu jak zobrazuje obr. 30. 

 

Obr. 30: Schéma zpracování oceli v pánvi k modifikaci vměstku [9]. 

 

Obsah rozpuštěného kyslíku v oceli musí být udržován v rozmezí 10 - 20 ppm a 

bazicita strusky musí být okolo 1. Výroba částečně uklidněných ocelí je jen zřídkakdy 

prováděna ve vakuovací stanici, protože toto zpracování zvyšuje množství rozpuštěného 

hliníku a hořčíku jejich redukcí z vyzdívky a strusky.  

Množství křemíku a manganu a obsah rozpuštěného kyslíku v tekuté oceli jsou 

určující pro typ nekovových vměstků vznikajících během sekundární desoxidace. Tyto 
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sekundární vměstky jsou následně modifikovány wollastonitem a vytváří vměstky typu anortit 

[CaO.Al2O3.2SiO2 obsahující: 43,2 % SiO2, 36,7 % Al2O3 a 20,1 % CaO]. V kordových 

ocelích se vyskytují vměstky typu spessartit [3MnO.Al2O3.3SiO2 obsahující: 36,4 % SiO2, 

20,6 % Al2O3 a 40,3 % MnO]. Spessartitické vměstky jsou tvařitelné, mají nízkou viskozitu, 

smáčivost a vynikající flotační vlastnosti. Tvařitelnost těchto vměstků v teplotním rozmezí 

800 - 1300 °C závisí na obsahu Al2O3. Experimentální a provozní data ukazují, že vměstky 

typu spessartit jsou maximálně tvařitelné, když obsahují 20 % Al2O3.  

Nejefektivnější rafinační struskou je minerální wollastonit nebo kombinace s jinými 

přísadami, kde má wollastonit hlavní podíl. Cílem rafinace wollastonitem je dvojí. První je 

transformace vměstků typu spessartit na vměstky se složením anortitu a druhá je řízení 

množství rozpuštěného vápníku, hliníku a hořčíku, aby se zabránilo vytváření netvařitelných 

vměstků. Během rafinace oceli wollastonitem je struska rozptýlená po celém povrchu oceli. 

V tomto období reaguje wollastonit se spessartitickými vměstky. Při probíhající reakci klesá 

obsah MgO ve spessartitických vměstcích a naopak roste obsah CaO. Současně přecházejí 

některé oxidické vměstky do strusky. Po rafinaci wollastonitem mají vměstky složení blízké 

anortitu a nacházejí se v blízkosti eutektita mezi pseudowollastonitem a anortitem, což 

dokumentuje obr. 31. 

 

Obr. 31: Vměstky po rafinaci wollastonitem [9]. 

Vměstky typu spessartit a anortit jsou tvařitelné při válcování za tepla. Obě fáze se 

začínají deformovat a vytváří dlouhé, tenké vměstky během válcování. Vápenaté vměstky se 

složením anortit jsou pravděpodobně amorfní a to i po ochlazení na pokojovou teplotu. 

Během finálního tažení vlákna drátu, se protáhlé amorfní vměstky drolí, což má za následek 
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jemné rozptýlení vměstků, které nezpůsobí prasknutí drátu. Vysoká teplota tavení vměstků se 

nemění ani při tažení za tepla nebo studena. Krystalické vměstky jsou tvrdé a netvárné při 

všech teplotách, zatímco nekrystalické (amorfní) vměstky se začínají deformovat. V 

amorfních vměstcích obsahujících krystalické částečky se viskozita zvětšuje, což vede k vyšší 

teplotě měknutí a snižující se tvařitelnosti. Přidání vápníku nemá vliv na tvařitelnost vměstku 

typu spessartit během válcování za tepla, nicméně vápník stabilizuje amorfní stav a snižuje 

jakoukoliv tendenci krystalizace při ochlazování po válcování za tepla nebo při dalších 

tepelných zpracováních. 

Použití wollastonitu přináší mnoho výhod jako je nízká aktivita kyslíku, nízká teplota 

tavení a vysoká schopnost absorpce vměstků, zejména Al2O3. Když je wollastonit smíchán 

s množstvím živce nebo hliníku, tak teplota tání klesá na 1200 °C.  

  



47 

 

KŘIŽÁNEK, M. Způsoby vedení struskových režimů při výrobě speciálních oceli se zvýšenými 

požadavky na stupeň přetváření, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2012 

3 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce na téma Způsoby vedení struskových režimů při výrobě 

speciálních ocelí se zvýšenými požadavky na stupeň přetváření byla zaměřena především na 

problematiku související s výrobou tzv. kordové oceli. Po úvodní části, ve které byly shrnuty 

základní teoretické principy související se základy kinetiky mezi dvěma navzájem 

nemísitelnými kapalnými fázemi, a vznikem zárodků nové fáze byly při analýze literatury 

zjištěny následující poznatky: 

1) Přísné požadavky na chemickou čistotu kordových ocelí: S+P < 200 ppm, N < 

40 ppm, OCelk. < 15 ppm, OR ≤ 10 ppm, AlCelk. ≤ 20 ppm, AlR ≤ 5 ppm, H ≤ 2 ppm. 

2) Přísné požadavky na metalografickou čistotu kordových ocelí: Maximální velikost 

netvařitelných vměstků by se měla pohybovat v rozmezí 5 - 20 µm v závislosti na 

obsahu uhlíku v oceli. Četnost vměstků by měla být pod hodnotou 800 vměstků na 

cm
2
, zatímco jednotlivé vměstky by měly být co do velikosti v průměru menší než 

5 µm. 

 

Někteří autoři zabývající se touto problematikou se zaměřili na teoretické určení 

vhodných typů nekovových vměstků, kdy zjistili: 

3) Z hlediska omezení nežádoucího vlivu přítomnosti nekovových vměstků je vhodné, 

aby byla správně zvolená rafinační struska, jejíž bazicita, obsah Al2O3, viskozita a 

teplota tání v konečném důsledku ovlivňuje finální složení vměstků. Bazicita strusky 

by se měla pohybovat v rozmezí 0,8 - 1,5, aby zabránila vzniku netvařitelných 

vměstků.  

4) Nejefektivnější rafinační struskou je minerální wollastonit nebo v kombinacích 

s jinými přísadami, kde má wollastonit hlavní podíl. Cílem rafinace wollastonitem je 

modifikovat vměstky typu spessartit na vměstky typu anortit. Obě jsou tyto fáze dobře 

tvařitelné při válcování za tepla. 

5) Optimální tvařitelnosti vměstků lze dosáhnout, pokud budou vměstky obsahovat 

20 hm. % Al2O3, což koresponduje i s teplotou taveni vměstků, která je při tomto 

obsahu nejnižší. Požadovaný obsah Al2O3 ve vměstcích lze získat, řízením obsahu 

Al2O3 ve strusce v rozsahu 6 - 7 hm. %. 
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V další části literárního rozboru byla pozornost zaměřena na verifikaci 

termodynamických modelů. Bylo zjištěno že:  

6) Důležitými faktory pro určení teploty likvidu a primární fáze vměstků v Mn/Si 

desoxidované oceli je poměr MnO/SiO2 a již výše zmíněný obsah Al2O3 ve vměstcích. 

Nízkých teplot likvidu (1150 - 1200°C) a měkkých primárních fází MnSiO3 a 

Mn3Al2Si3O12 lze dosáhnout za předpokladu, že nedochází k žádné další interakci 

ocelové matrice během ochlazovaní a vměstky mají poměr MnO/SiO2 blízký 1 hm. % 

a obsah Al2O3 ve vměstcích bude v rozmezí 10-20 hm. %.  

7) Z chemického složení oceli lze předpokládat vhodné složení vměstků v případě, že 

Si + Mn =  1 hm. % a poměr Mn/Si je v rozmezí 2 - 5. Dále může být chemické 

složení vměstků řízeno díky vlastnímu složení strusky. Dalším důležitým faktorem 

ovlivňujícím chemické složení vměstků je délka rafinace oceli. 

 

V další části rozboru literatury byla pozornost zaměřena na přímé zásahy do 

technologie výroby kordových ocelí. Bylo zjištěno že: 

8) Nekovové vměstky o nejnižší hustotě výskytu lze získat následujícím zpracováním: 

Kyselá struska se přidává před zpracováním na vakuovací stanici a C, FeSi, FeMn se 

přidává až v průběhu procesu vakuování. CaSi profil se nepřidává vůbec. A to 

z důvodu, protože stabilně zvyšuje hustotu výskytu vměstků. 

 

Výroba tzv. kordové oceli je velmi náročná z hlediska chemické a metalografické 

čistoty, a proto je zcela nutná optimalizace technologie z pohledu vedení struskového režimu, 

který ovlivňuje složení a chování nekovových vměstků nejen při vlastní výrobě oceli, ale také 

při následném termo-mechanickém zpracovaní ocelových polotovarů na výsledný produkt - 

tenký kordový drát.  
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